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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين

 اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
  :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 

 باب: ما ال حد فيه
 ،الحلد هعليل يقلام ال أنله شلرك فيهلا ولله ،الرجل  بها يقع األمة في سمع ما أحسن إن: -رحمه هللا- مالك قال
 الجاريلة وتكلون  ،اللممن ملن حصصلهم شلركاؤ  فيعطلى ،حملل  حين الجارية عليه موتقو   ،الولد ابه يلحق وأنه
 .له

 بالمدينة. عندنا األمر هذا وعلى: -رحمه هللا-قال مالك 
 أصلابها يلوم عليله قومل  لله أحلل  الذي أصابها إن إنه :جاريته للرج  يح  الرج  في -رحمه هللا- مالك قال
 .الولد به ألحق حمل  فإن ،بذلك الحد عنه ودرئ  ،تحم  لم أو مل ح
 حمل  الجارية عليه وتقام ،الحد عنه يدرأ نهإ :ابنته أو ابنه جارية على يقع الرج  في -رحمه هللا- مالك قال
 .تحم  لم أو

 سلفر فلي معه المرأته بجارية خرج لرج  قال الخطاب بن عمر أن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك حدمني
 فقال لي وهبتها :فقال ،ذلك عن فسأله، -رضي هللا عنه- الخطاب بن لعمر ذلك فذكر  امرأته فغار  فأصابها

 .له وهبتها أنها امرأته فاعترف  :قال "بالحجارة ألرمينك أو بالبينة لتأتيني" :عمر
يموا حمود وعلوى هلوه وصوحبه يجمعوين، بينوا من ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسووله ،الحمد هلل رب العالمين

  :بعد
 : -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 

 ما ال حد فيه :باب
يعنوي لووه نصو لا، لووه  "شلرك فيهللا ولله الرجلل  بهللا يقلع األمللة فلي سللمع ملا أحسللن إن: -رحمله هللا- مالللك قلال"

وجوود الشوبلةأل هنوه يأون ينلوا ملوك ل "الحلد عليله يقلام ال أنه" ه ثلثاها، المقصود ينه شريك فيلاربعلا، له ثلثلا، ل



يمينه، وينلا يمته، وملك اليمين واهموة ننموا توتم نكا كانوم كاملوة، لكون الحود يودري بمثوب هوكه الشوبلة نكا ادعوى ينلوا 
 يمته باعتبار ين له نصيب منلا.

د، يلحوق الولود كسوارر نكواا الشوبلام، نكواا الشوبلة يلحوق بوه الولو "الوللد بله يلحلق وأنلهأنه ال يقام عليه الحلد، "
 بأبيه، ولو يمر بتجديد العقد، ولو فرق بينلما لوجود الشبلة.

اهوالد  ؟لو تزوج رجب امرية فولدم منه يوالد، ثوم تبوين ينلوا يختوه مون الرضواعة ي ورق بينلمواأل هنلوا يختوه، واهوالد
يووب، هووكا لووه شووبلة ملووك لووه، ينسووبون نليووهأل هن النكوواا نكوواا شووبلة، وهكووكا فووي سووارر اهنكحووة التووي موون هووكا القب

 .ا على هكا اهساس فيلحق به الولدفوطرل
بعض األنكحة المنهي عنها يعني ه  تلحق بالشبهة مم  نكاح الشغار أو المتعة، أو لطالب: يا شيخ بالنسبة 

 ....؟ما يسمى اآلن
 ؟ر باطوبنكواا المحلوب هوب هوو باطوب يو  يو ؟يعني على الخالف في نكاا الشغار هوب هوو باطوب يو  يور باطوب

والصوواب ينوه باطوب، لكون  ،، نكح شغار المسألة بين يهوب العلوم خالفيوةيب فحملم، نكح مريدًا التحليبفنكح بالتحل
، وين يو جلب حقيقة الحال ،على هكا اهمر ، وبنىمع كلك نكا ادعى ينه اقتدى بإمام يرى صحة مثب هكا النكاا

 ه.يلحقون به، نكاا شبلة يلحقون ب النكاا باطب شبلة
ن كوان  من أون ين نسوكه قود توم، وينوه يجووز لوه ين يعقود، ثوم عقود ودخوب بلوا وحملوم منوه، نقوول: نكواا شوبلة، وا 

 النكاا باطاًل، لكن اهوالد يلحقون به.
 شووركاؤه فيعطووى يعنووي وقووم الحمووب كووم تسوووى؟ ،حملووم حووين الجاريووة عليووه وتقوووم "وأنلله يلحللق بلله الولللد"يقووول: 

 وقوموووم بثالثوووة هالف يعطوووي شوووريكيه كوووب واحووود يلوووف، وتكوووون خالصوووة لوووه، ،ين لوووه الثلووو  ،الوووثمن مووون حصصووولم
ينه وطء شوبلة، عني في بلدهم ومكهبلم وهكا أاهر ي "عندنا األمر هذا وعلى"يعني خالصة  "له الجارية وتكون "

فسودها وتقووم عليوهأل هنوه يفسودها علوى شوريكيه، صوارم يم ولود بالنسوبة لوه، فأ ،ويودري عنوه الحود ،والولد يلحقون بوه
 الجاهوب نكا ادعوى ينوه ال يودر  ين هوكا مجورد ملوكى شريكيه فيضمن نصيبلم منلا، نعم هب ي رق بين العوالم و عل

ودعوووى ال تقبووب، هنووا الوودعوى مقبولووة، باعتبووار ين لووه نصوويب منلووا، لكوون لووو نكووح ي   يمووين؟ هنوواك دعوووى تقبووب
من المجوان و يورهم ينوه نكوح دابوة لوه قوال:  كما يككر عن بعضلم في كتب اهدب مملوكة له بمسمى ملك اليمين

مثوب هوكا ال يقبوب مثوب هوكه الودعاوى، هوكه دعواوى باطلوة، لكون هكه ملك يمين، يو  المًا له قال: هكا ملك يموين، 
؟ هو يعورف الدعوى أاهرة، فلب ي رق بين من علم ومن جلب -تعالى رحمه هللا-مثب الصورة التي ككرها اإلمام 

نقوول: لوه نصويب  ؟يو ال يدري عنه الحود ، وعرف كلك، هب يدري عنه الحددام له شركاء ما أينه ال يجوز له ين يط
هوب يمكون ين  ؟حود النصوفدري عنوه شريكيه نن كان له النصف ي، يو يقام عليه من الحد بقدر ما لمنلا، له الثل 
ه يقوام عليوه الحود كاموب، عليه نصف حد؟ نعم؟ ال، نكا حرمم علي :يقال ؟ نكا كان له نصف اهمةيقال بمثب هكا
 ين يعلم ينلا ال تحب له.لكن شريطة 

يهوب العلوم  "أصلابها يلوم عليله قومل  لله أحلل  اللذي أصلابها إن إنله :جاريتله للرجل  يح  الرج  في مالك قال"
يقولون: يسن القرض في كب شيء نال في بني هدم، يعنوي موا تقورض زيود مون النواس جاريوة عنودك قورض، لمواكا؟ 

أل هنلووا ليسووم محرمووًا لووه، فووإكا يحللووا لووه الرجووب يحووب للرجووب جاريتووه ينووه نن يصووابلا الووك  يحلووم لووه خشووية عليلووا



يو يحوب لوه من عتلوا؟ نكا يحوب المن عوة هوب هنواك شوبلة؟  ؟ يحب له وطرلواقومم عليه يوم يصابلا، كيف يحللا له
لبيوم هوب هنواك شوبلة؟ موا فوي قال: تخدم في بيم هل فالن، فجاء فالن فوطرلوا صواحب انعم؟ ما في شبلة، نكا 

شبلة، لكن نن يحوب لوه وطرلوا، والمحوب والمحوب لوه كالهموا جاهوب فوي حقيقوة الحوال، ال شوك ين مثوب هوكا شوبلة، 
 ، ما يوهبه نياها.لا فأباحه له، يحب له الوطء فقطقال: الك  يحللا له ممن يملك، هو يملك بضع

 عنله ودرئ  ،تحمل  للم أو حملل   عليله يلوم أصلابها، إنه إن أصابها الذي أحل  له قوم"على كب حال يقول: 
اثنوان يختوين فوي ليلوة واحودة دخوب بلموا فوي ليلوة توزوج  ألنله وء  شلبهة" الوللد بله ألحلق حملل  فإن ،بذلك الحد

واحدة، وهكا يقع، واهب وهو يوصب االثنين نلى الغرفتين  لط فأدخب هكا على زوجوة يخيوه، والثواني علوى زوجوة 
 ؟، ما يودر  ويوز زوجتوهعلى المكهب اإلجبار وعدم الرؤية ء، ال سيما وين الناس في السابقيخيه، فحصب الوط

 ؟هنلا بنم فالن، صحيح هكه بنته، نعم
 طالب:...... 
وسونة البلود المعموول بلووا، لكنلوا تغيورم اهحووال اآلن، تغيوورم  ،يعنوي مموون بقوي علوى طبعوه وطريقتووهنيوه بعضولم 

لما اتبعووا الشورا اقتصوروا عليوه، ال، زادوا عليوه، المقصوود ينوه ياليتلم  ،...ر منتغير جكر ، بب توسع الناس يكث
ر، وحصووب الوووطء يحصووب مثووب هووكا وقوود حصووب، تووزوج اثنووان يختووين، فأدخووب كووب واحوود منلمووا علووى زوجووة اآلخوو

 والحمب، ما الحب؟ نعم؟
 طالب:......

، لم، فإمووا ين يطلووق كووب واحوود منلمووا زوجتووهالولوود يلحووق بأبيووه، ثووم بعوود كلووك ي وورق بيووناآلن الوووطء وطء شووبلة، و 
ال ما تحتاج؟ ما تحتاج نلى عدة.قبب الدخول، تحتاج نلى عدة للا  ويكون طالقه  وا 

ال ما تحتاج  نعم؟ ؟الموطوءة بشبلة تحتاج نلى استبراء وا 
 طالب:......
دخول ال عودة عليلوا، يموا بدرس اهمس ين عدتلا عدة المطلقوة، لكون المطلقوة فوي هوكه الصوورة قبوب الونيه تقدم لنا 

بالنسووبة لالسووتبراء للعلووم ببووراءة الوورحم ال بوود منووه، ولووو بحيضووة، فووإكا تبووين الحمووب فكيووف يصوونع كووب واحوود منلمووا؟ 
ينتأوور تسووعة يشوولر؟ نعووم؟ اآلن المسووألة افترضووم فووي رجلووين دخووب كووب واحوود منلمووا علووى زوجووة يخيووه، وحصووب 

 ويقووال لكووب واحوود منلمووا، م يوالد شووبلة، والوووطء وطء شووبلة،الوووطء، وحصووب الحمووب، اهوالد للووم، بووال شووكأل هنلوو
ن اختل ا، قال: طلق، قال: ينا ال يطلوق، قوال:  كا نكا تطاوعايكون قبب الدخول، ه طلق زوجتك، والطالق حينرك   وا 

 ويز الحب؟ ،واحد ينا ال يريد نال زوجتي التي عقدم عليلا
 طالب:......

ال بالعقود اهول؟ بالعقود اهول، عد كلك تعود نليه، بعقد جديود و فإن تبين حمللا تنتأر حتى تضع، ثم ب يلزملوا ين ا 
ال ما يلزم؟ نعم؟ ال يلزم، بمجرد الوضع تخرج من عدة الشبلة.  تطلر من الن اس وا 

ن تطاوعووا بووأن طلووق كووب واحوود منلمووا  ،علووى كووب حووال يحصووب مثووب هووكا وعقوود علووى هوواتين الووزوجتين  ،زوجتووهوا 
 ؟ه ال يلزم عدة من النكاا اهولأل هنه قبب الدخول، نعمالموطوءتين بشبلةأل هن

 طالب:......



 نيه ال بد من استبراء.
 طالب:......

ال، ال بد من استبراء في حالة الرفض، تبين حامب الولود لوه، ويخووه طلقلوا قبوب الودخول موا لوه عودة، فيعقود لوه مون 
 جديد.

فوإكا  ))ينوم ومالوك هبيوك  للحودي :  "الحلد عنله يلدرأ نلهإ :ابنتله أو ابنله جاريلة عللى يقلع الرجل  في مالك قال"
م عليوه الجاريووةوقوال: جاريوة ابنووي جواريتي، وجاريوة ابنتوي جوواريتي، ال شوك ينوه يودري عنووه الحود ،تشوب  بلوكا  ، وتقووم

كا تنازل االبن عن قيمتلا، يو البنم تنازلم عن قيمتلا، فاهمر ال يعدوهم.  حملم يو لم تحمب، وا 
 بجاريلة خلرج لرجل  قلال الخطلاب بلن عملر أن اللرحمن عبلد أبلي بلن ربيعلة علن مالك حدمني"ل: ثم بعد كلك قا

ال ما تحتاج؟ "امرأته فغار  فأصابها سفر في معه المرأته  جارية المرية تحتاج نلى محرم في الس ر وا 
 طالب:......

ريوة، فوإكا يرادم ين تسوافر موا تصونع زال الناس يملكون الجوار  للم وهوالدهوم ولنسوارلم، المورية تملوك الجا لكن ما
زال اهمووور عنووود  يو موووا ؟سوووافر بلوووامووون يجوووب ين تيو توووزوج  ؟ تقوووول: ابحثووووا للوووا عووون محووورم يبوهوووا يو يخوهوووا،بلوووا

المسلمين على التسامح في مثب هكا يسافر؟ لكن شريطة ين تكون معه سيدتلا، هوب ينكور عليوه ينوه خورج بجاريوة 
لموواكا لووم  :-رضووي هللا عنووه-قوود حصووب، هووب قووال عموور و حأووور موون اإلصووابة هووو الم ؟امريتووه فووي السوو ر فأصووابلا

ال ما حصب؟ هن بعوض مون ينتسوب نلوى العلوم يقويس الخادموام علوى  تسافر بلا بدون محرم للا؟ حصب ننكار وا 
ال  ال؟ الجوار ، ويقول: يسافر بلا من  ير محرم، مع اهسورة، وحكملوا حكوم الجاريوة، هوب هوكا القيواس صوحيح وا 

صووحيحأل هنلوون يحوورار، يحوورار ال يجوووز السوو ر بلوون موون  يوور محوورم، لكوون نكا نأوور اإلنسووان نلووى مصوولحة لوويس 
ننما يمتنع الخلوة في مسألة  لا البلد يكون عندها محرم،صلم نلى البلد ال يلزم ين في بقاروم سدة، هي جاءم وو 

 لا في البلد، يما الس ر فال بد من المحرم.بقار
وحصووب المقصووود هنووا، ويراد ين يسووافر، جوواءم  ووم، وموون يقوودملا عصووى وخووالف م وخالاآلن هووي جوواءم وعصوو

حنا بجالسين في الرياض، تترك في البيم وحدها يو يسافر بلا؟ يعني من باب ارتكاب يخف نالعطلة، وقالوا: ما 
ال فاهصوب ين المقودمام  ية ال نكا كانوم  يور شورعالضررين، وال شك ين مثب هكا يلجأ له لمثب هوكه الأوروف، وا 

مووا يتوسووع فيلووا، يسووافر بالخادمووة وهووو  ،فتكووون هووكه حالووة ضوورورة وحاجووة تقوودر بقوودرهايرجووى منلووا نتووارة شوورعية، 
ال، يسافر بلا وهو على مخال ة شرعية، لكن هو يمام اهمر الواقع، يرتكب يخف الضررين، وقد قال بلكا مرتاا، 

ال بمحوورم علووى ي  حووال كووان، نعووم الضوورورام تبوويح موون يهووب العلووم موون قووال، وموونلم موون قووال: يبوودًا، ال تسووافر ن
المحأورام، يعني لو مام المحرم في منتصف الطريق، نقول: تجلس بالبر وال تسافر نال بمحورم، يو تسوافر نلوى 

 ؟لانلى ين يأتي محرم مع يهللا وكويلا ومن تنتسب نليلميو تسافر  ؟يقرب بلد تأمن فيه على ن سلا
وجته من الرياض نلى مكة، لما وصلوا منتصف الطريق حصوب للوم حواد  موام سافر شخص من الوافدين مع ز 

وسووافر بلووا ليكمووب  ،، حضوور يخوهووا نلووى هووكا المكووان...فلمووا وصوولوا نلووى ،فكلووم يخوهووا موون بلووده ليحضوورالووزوج، 
فوي يثنواء الطريوق حصوب حواد  وموام ثم يسافرون نلى بلودهم،  ،الطريق من يجب ين يصلوا نلى مكة ثم نلى جدة

تمكو  هوكه  :ال بد للا من حب شرعي، ال يمكون ين يقوالنعم المسألة واقعة، فمثب هكه الأروف ال شك ين  ،خاه



في منتصف الطريق وال يهب للا وال ينويس، فمثوب هوكه يطلوب للوا مون اهقووال اهخورى، يو مون القواعود العاموة، يو 
  .ه ضرورةمن قواعد الشرا العامة، هكه ضرورة، تجلس في البر بعد؟ ال، ال هك

 طالب:......
موراً  نيه المسألة التي طرحم باهمس وخرجم على نكراً  محقوق، لكنوه مغموور  ،، ال شوك ين مون الم اسود المحققوةوا 

فوووي بحوووار الم اسووود المأنونوووة، فتت ووواوم هوووكه المصوووالح والم اسووود، هنووواك م سووودة يسووويرة تكوووون مغموووورة فوووي م سووودة 
ن لم تكن محققة، والعكس قد تكون ال ،عأمى م سدة المحققة منكية، مع ين الم سدة المأنونوة عأيموة، لكون ال وا 

 تغمر في بحارها هكه الم سدة المحققة، فال بد من النأر في الم سدتين قوة وضع ًا.
 طالب:......

يحتاجونلوا بأسو ارهم،  :نيه ما فوي نشوكال، موا فوي نال ين مسوألة انت واء الخلووة بوس، نيوه لكون نكا موا وجودوا يو قوالوا
ما هي جالسة عند يسرة تسير معلم، على كب حال للنأر في هوكا مجوال، ويهوب العلوم قود ي توون بشويء مون  وبدل

هوووكا، وهللا المسوووتعان، وكوووب هوووكا نتيجوووة للمقووودمام  يووور الشووورعية، يعنوووي موووع اهسوووف ينوووه يسوووافر اآلن جموووع مووون 
نلا  ير شرعية، وموا العموب المدرسام مع سارق ليس بمحرم للن، وقد وجد من ي تيلن، لكن هكه مقدمة ال شك ي

الك  يبيح ارتكاب مثب هكا المحرم، هكا من يجب الكسب كما هو مقرر، ما عند هللا ال ينال بسخطه، يا يخوي نكا 
كان ما هناك وأي ة نال ين تسافر بغير محرم بدون الوأي ة، وموع اهسوف ينوه مون منتصوف الليوب والسوارق يودور 

لوى طوول الريواض وعرضوه ثوم يخورج بلون مسوافة موارتين كيلوو يو يكثور يو بأحياء الرياض يجمع هكه المدرسام ع
، ينا واحد ومعي عشر مدرسام خارف عليلن، يثناء الطريق هداء الصالةيقب، ثم يقول: ال نستطيع ين نقف في 

يبوودًا المقدمووة مرفوضووة فووال يصوولون نال نكا وصوولوا المدرسووة بعوود طلوووا الشوومس، ويسووأل عوون هووكه النتيجووة، نقووول: 
 وهللا المستعان. ،وهكا من شؤم المخال ة، يوقع في مثب هكه اهمور؟ شرعًا فكيف بالنتيجة

 طالب:......
اإلنسان ي تي بما يدين هللا به، نكا كان المحرم شرط لوجوب الحة ما تحوة، لكون لوو حجوم وخال وم وعصوم هوو 

 اندونيسوياالغالوب اللوي يجوون مون  ،-رحموه هللا-سقط عنلا الواجوب، لكون لوو قالوم: هوي موكهبلا موكهب الشوافعي 
 مع يمن ال تنة. ،و يرهم على مكهب اإلمام الشافعي ويجيزون الس ر مع جمع من النسوة

 طالب:......
شوف العقد نكا خالف الشرا ال ي، كب شرط يخالف كتاب هللا فلو باطب، هكا باطوب مون حيو  الجملوة، لكون لوو 

م مع نسووة، وت توى فوي بلودها بلوكا، وتبوري كمتلوا بتقليود مون يفتاهوا، نن هكا مكهبلا، ولو كانم في بلدها جاء :قيب
وهللا المستعان، المسوألة تحتواج نلوى ينأوار  ،بما نعتقد؟ يو نقول: مكهبلا يسعلا وهم عايشين على هكاهب نلزملا 

 ما هو بنأر، نعم، طيب.
 فلي المرأتله بجاريلة خلرج  لرجل قلال الخطلاب بلن عملر أن اللرحمن عبلد أبي بن ربيعة عن مالك حدمني"يقول: 
يعنوي تلبلوا لوه  "للي وهبتهلا :فقلال ،ذلك عن فسأله، الخطاب بن لعمر ذلك فذكر ، امرأته فغار  فأصابها سفر

ال ما  أو بالبينلة لتأتيني :عمر فقال" يحصب؟ يحصب، يحصب نعم، تلبلا له وتغار عليوه وتغار عليه، يحصب وا 
هوو الورجم، لكون لوو ادعوى ين جاريوة زوجتوه جاريوة و نقاموة الحود عليوه هنه محصون يحتواج نلوى  "بالحجارة ألرمينك



ال ما يوافق؟ ال يوافقأل هن  له، كما لو ادعى ين جارية ابنه يو جارية ابنته في المسألة السابقة جارية له، يوافق وا 
 لك هبيه، لكن الزوجة ال.يم ولده وابنته هو وما

فووامرية طلبووم موون زوجلووا ين يكتووب البقوورة باسووملا، مووا دام بقوورة بعووض العامووة يتحايووب علووى الزوجووة فووي مثووب هووكا، 
قوال: اكتوب ين البقورة للوا، وهوي  الزم يكتب المطووا، وراحووا للمطوواقالم: الزم تصير لي، قال: تراها لك، قالم: 

 بالنسوبة ))ينوم ومالوك هبيوك  حودي : والبقرة لي، هكا ما هو بشرعي هكا، لن تكون لوه بحوال مون اهحووال، لكون 
 هكا معروف وأاهر. للولد والبنم

يعنوي قبوب الووطء، لكون لوو وهبتلوا لوه بعود  وهبتلا لوه "له وهبتها أنها امرأته فاعترف  :قالأو ألرمينك بالحجارة، "
ال ما ين ع؟ ما ين ع، نعم  ؟الوطء ين ع وا 

 طالب:......
 نعم. ،ال بد من هكا نعم، يقيدونه بلكا

 أحسن هللا إليك. 
 القطع فيه يجب ما :باب

 في قطع -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك حدمني
 .دراهم مالمة ممنه مجن

 -صللى هللا عليله وسللم- هللا رسلول نأ المكلي حسين أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد عن مالك عن وحدمني
 ممللن يبللل  فيمللا فللالقطع الجللرين أو المللراح آوا  فللإذا ،جبلل  حريسللة فللي وال ،معلللق ممللر فللي قطللعال )) :قللال

 .((المجن
 زملان فلي سلر   سلارقا   أن اللرحمن عبلد بنل  عملرة علن أبيله علن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدمني
 ،بلدينار درهملا   عشلر امنلي صلر  ملن دراهلم بمالملة فقوم  ،تقوم أن عفان بن عممان بها فأمر أترجة عممان
 .يد  نعمما فقطع

صللى هللا عليله - النبلي زوج عائشلة علن اللرحمن عبلد بنل  عملرة علن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدمني
 ".فصاعدا   دينار ربع في القطع ،نسي  وما علي   طال ما: "قال  أنها -وسلم

- عائشلة خرجل : قالل  أنهلا الرحمن عبد بن  عمرة عن حزم بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدمني
 هللا عبلد لبني غالم ومعها ،لها موالتان ومعها ،مكة إلى -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج -ضي هللا عنهار 
 البلرد الغلالم فأخلذ :قالل  ،خضلرا  خرقلة عليله خلي  قلد مرجل  ببرد الموالتين مع فبعم  ،الصديق بكر أبي بن

 إللى ذللك دفعتلا المدينلة الموالتلان دم قل فلملا ،عليله وخلاء ،فلروة أو لبلدا   مكانله وجع  ،فاستخرجه عنه ففتق
 هللا صللى- النبلي زوج عائشلة فكلمتلا الملرأتين فكلملوا ،البلرد يجلدوا ولم ،اللبد فيه وجدوا عنه فتقوا فلما ،أهله
رضللي هللا - عائشللة بلله فللأمر  ،فللاعتر  ذلللك عللن العبللد فسللئ  ،العبللد واتهمتللا ،إليهللا كتبتللا أو ،-وسلللم عليلله
 ".فصاعدا دينار ربع في القطع" :عائشة وقال  ،يد  فقطع  - عليه وسلمصلى هللا- النبي زوج -عنها



ن ،دراهلم مالملة إللي القطلع فيله يجلب ملا أحب: -رحمه هللا- مالك وقال  أن وذللك ،اتضلع أو الصلر  ارتفلع وا 
 أترجلة فلي قطلع عفلان بلن عمملان وأن ،دراهلم مالملة قيمتله مجلن في قطع -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

 .ذلك في إلي سمع  ما أحب وهذا ،دراهم بمالمة م قو 
 : -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

 القطع فيه يجب ما :باب
ما يجب فيه القطع، والقطع حد للسرقة نكا توافرم الشروط، والسرقة يخك المال خ ية من حرز،  ،يعني في السرقة

قوووللم: موون علووى يعنووي  ؟يو قيوود لغووو   ،لسوورقةفووإكا لووم يكوون ثووم حوورز فووال سوورقة، وهووب الحوورز قيوود شوورعي لمسوومى ا
يعنوي ال تسومى سورقة لغوة نال نكا كوان فوي حورز، يو ينوه مموا يضوافه الشورا لحقيقوة  ،حرز، من حد السرقة اللغوو  

، فوالحرز هوب اللغوية، وتضيف للا بعوض القيوود لحقارق الشرعية تأتي على الحقارق؟ ومعلوم ين االسرقة الشرعية
نلوا ال : نتسمية ال عب سورقة، يو ينوه مون مسوماها اللغوو ؟ بعوض اللغوويين يقوول هوكا، يقوولهو من نضافة الشرا ل

تسوومى سوورقة نال نكا كانووم موون حوورزأل هن هنوواك فوورق بووين النلبووة، وبووين السوورقة، وبووين الغصووب، فوورق بووين هووكه 
نشوكال فوي كونوه اهمور، فالك  يؤخك خ ية ال شك ينه سرقة، لكون هوب يشوترط فوي كلوك الحورز يو ال يشوترط؟ وال 

ن قال الأاهرية ب نه ال يشترط، الحرز، لكن عامة يهب العلم علوى اشوتراطه، وين حورز كو: نمشترطًا في الشرا، وا 
، فاهموال ال بد من اإل الق عليلا، بما تح ظ بوه عوادة، وبليموة اهنعوام بموا تح وظ بوه  البوًا، وهكوكا شيء بحسبه
 سارر اهموال.

 وتترك في الشارا للمارة ،مق ب الباب والزجاج ،حرز السيارة هب يك ي ين تكون مغلقة يختلف العلماء في السيارة،
ال ما  الرارح والغاد ، يو ال بد من نحرازها في البيوم، يعني لو جاء شخص وكسر زجاج السيارة وسرقلا يقطع وا 

هكه اهخشواب ووضوعلا يقطع؟ هب هكا حرزها؟ كما نقول في حرز اإلبب ينه لو وضع يربع خشبام وقرنلا، قرن 
يو ال بود مون اإل والق عليلوا؟ وال  ارج البيومها خرز مثللا، فلب حرز السيارام نبقاؤ فيلا، ينلا حرزأل هن هكا ح

يتيسوور لكووب النوواس، يعنووي مووا كووب النوواس عنوودهم بيوووم كبيوورة واسووعة تسووتوعب هووكه السوويارام، وال شووك ين يبووواب 
اسوووتعماللا نال بقووودر زارووود علوووى االسوووتعمال الصوووحيح، االسوووتعمال السووويارام، ن وووالق اهبوووواب والزجووواج يمنوووع مووون 

 ،الصحيح يمنع منه الباب والغلقة، بالزجاج و يره، لكون القودر الزارود علوى االسوتعمال الصوحيح الكسور وموا الكسور
فمثوب هوكا لعلوه كواف فوي نحرازهوا، هب هكا من مما يتيسر لسارر الناس؟ ال، لوو ضواا الم تواا ال بود مون الكسور، 

-ال شك ين من يهوب العلوم مون يفتوى ين وجودهوا فوي الشووارا لويس بحورز، وينوه ال قطوع فيلوا، لكون الوك  يألور و 
 حرز كب شيء بحسبه.و ين هكا حرزها،  -وهللا يعلم

يهوب العلوم علوى ينوه فوي ربوع  متوى يبلوم موا يجوب فيوه القطوع؟ عاموة ،ما يجب فيوه القطوع، يعنوي المقودار المسوروق 
ثالثة دراهم قطع، نكا قطع، نكا سرق ما قيمته  يصب، نكا سرق ما قيمته ربع دينار، وكالهما يو ثالثة دراهم دينار

ال كهوب ت اوم الصرف، يعني نكا كان الدينار اثنا عشر درهم، موا فوي فورق،  يستو  اهمران، سواًء سورق فضوة وا 
يعنوي سورق موا  ؟تقووم السولعلكن نكا ت اوم الصرف بأن كان الدينار خمسة عشر درهموًا، يو عشورة دراهوم، فكيوف 

ال موا يقطوع؟ يقطوع، لمواكا؟ هن اهربعوة  قيمته يربعة دراهم، لكن سوألنا عون الودينار فوإكا بوه خمسوة عشور، يقطوع وا 
ال يقب؟ يكثر، لكن لو كان الدينار عشرين درهم، اهربعة خمس ليسم بربع، وحينرك  يكثر من ا  لربع دينار، يكثر وا 



يو كالهما يصب؟  ؟ال يقطع، فلب اهصب الدراهم بغض النأر عن الدنانير، يو الدنانير بغض النأر عن الدراهم
كا اختلووف المسووروق قيمووة بووالنأر نلووى الوودراهم يو الوودنانير فكيووف نعمووب؟  أل هن الووك  يألوور ين كوواًل منلمووا يصووبوا 

ولوو زاد علوى ثالثوة دراهوم فإنوه  من ربع الدينار سرق ما قيمته يقبكاًل منلما ورد في النصوص، لكن مع كلك نكا 
ًً للحد بالشبلة، والعكس لو سنيز؟  ال ما يقطع؟ ال يقطع درءَا لكنه ال يبلوم ثالثوة  رق ما قيمته ربع ديناريقطع وا 

ال يقطع، ومنلم من يقول: اهصب الكهب، ومنلم من يقول:  دراهم، بمعنى لو كان الدينار عشرة دراهم فإنه حينرك  
صووب ال ضووة، وكووب علووى يصووله، وموونلم موون يوورى ين النصوواب خمسووة دراهووم، وقووال: ال تقطووع الخمووس نال فووي اه

فيجعووب النصواب عشورة دراهومأل هن عنووده ين يقوب الصوداق عشورة دراهووم،  علوى ال ورج خموس، ومونلم مون يقوويس اليود
 وكب هكه اهقوال ال تستند نلى دليب، واهقوال كثيرة في هكا.

 ل عليه النصوص الصريحة ينه ثالثة دراهم يو ربع دينار، كما في هكا الباب.على كب حال الك  تد
ن هوو المج "مجن في قطع -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك حدمني"

يمتوه قيموة فجعوب المجون حود لموا يقطوع فيوه، فوإكا بلغوم ق "دراهم مالمة ممنه" الترسما يجن المقاتب، يعني يستره ك
 المجن قطع فيه، فضاًل عن كونه يزيد على كلك.

صللى هللا عليله - هللا رسلول نأ المكلي حسلين أبلي بلن اللرحمن عبلد بلن هللا عبلد عن مالك عن وحدمني"قال: 
لو جوك مون النخوب موا قيمتوه ثالثوة دراهوم يو ربوع  ،معلق في شجره، التمر "((معلق ممر في قطعال )): قال -وسلم

وهوي الدابوة نكا يواهوا الليوب نلوى جبوب، ولجوأم نليووه  ((جبل  حريسللة فلي وال ،))فلي مملر معللقع فيوه، دينوار ال قطو
ك  فووإكا هواه المووراا الووك  هووو الموضووع الوو ((الجللرين أو المللراح آوا  فللإذا)) ه ال قطووعأل هنووه لوويس بحوورزفاحتموم بوو

 ممن يبل  فيما فالقطع)) ج ف فيه الثماررين الموضع الك  يوبليمة اهنعام، يو الج يبيم فيه اإلبب والغنم والبقر
دام فووي الجبووب يرعووى فإنووه ال قطووع فيووه، لكوون نكا هواه المووراا وهووو  دام علووى رؤوس النخووب، ومووا يعنووي مووا ((المجللن

يكوون القطوع  مكان المبيم المحوط بما يح ظ مثب هكه الدواب يو الجرين الك  تج ف فيه الحبوب والثمار فحينروك  
 ؟نعمفيما يبلم النصاب، 

 طالب:......
وجاء بالنسبة للثمار والحيطان ين المار له ين يأكب  ير متخكًا خبنة، له ين يأكب ب مه وال يتخك منوه شويرًا، فلوكه 

 نعم؟، لمعلق على الشجرة ما فيه قطعاإلباحة ين يأكب ال شك ينلا شبلة تدفع عنه الحد، الثمر ا
 طالب:......

ن عاد  ن كان...ان  ير محتاجكنن كان محتاجًا له حكم، وا  ينأر في كب ننسان  ...،، نن كان م سد له حكم، وا 
 بحسبه.
 فلي سلر   سلارقا   أن اللرحمن عبلد بنل  عملرة علن أبيله علن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن وحدمني"قوال: 
ال  يور معوروف؟ يعنوي يقورب "أترجة عممان زمان ال ما هو معروف؟ معروف يا اإلخووان وا  موا  اهترج معروف وا 

كووم تسوووى  "تقللوم أن عممللان بهللا فللأمر" ال ين حجمووه كبيوور، وقشووره  لوويظ،الليمووون اهصوو ر ن ،يكووون نلووى الليمووون 
 عمملان فقطلع ،بلدينار درهملا   عشلر امنلي صلر  ملن دراهلم بمالمة فقوم  فأمر بها عممان أن تقوم،" ؟اهترجوة

  ؟ن الك  تح ظ بههب السرقة تمم وهي في الشجرة يو بعد جنيلا ووضعلا في المكا "يد 



 طالب:......
ال ما ،بال شك ينه بعد قطعلا من الشجرة  دامم على الشجرة فال قطع. وح ألا في مكانلا الالرق بلا، وا 

 طالب:......
  .ما يوجد، يوجد ههور 

 طالب:......
 وين؟

 طالب: الناس ما يعرفون.
  ؟هاه القرهن مثب اهترجة  ))مثب المؤمن يقري أل هنه شو ، وفي الحدي : ها الحين ما يعرفون 

 طالب:......
مون السوكر والمواء ويشوربونه، ويقطوع شويء ويضوع عليوه  ،يعصور نيه معوروف كوان كثيور جودًا، وهوو فاكلوة النواس

 شحم قشره ويوضع فيه، يبو عبد هللا يككر هكه اهمور ما شاء هللا عليه.
 طالب:......

  ، ال ما هو نلى اآلن، خالص انتلى.ال
 ..طالب:....

 ..هو موجود لكن استعماله على الطريقة السابقة ما.
 طالب:......

 ؟نعم ،يسر هللا على المسلمينلكن نيه معروف، كان المسألة يعوزهم التمر فضاًل عن ال اكلة، 
 طالب:......

الطريقوة هو موجود وجوده ما يحد ينكره، لكن استعماله على ما كان االستعمال عليه سابقًا يكثر ما يستعمب بلكه 
يو موع الحنينوي، يعوورف يبوو عبود هللا هووكا، اآلن اسوتغنى النواس عنووه بوالليمون، ووأي توه وأي ووة الليموون، نعوم كووان 

لقووى، شووحمه اهبوويض وهووو ييضووًا الشووحم الووك  فووي القشوورأل هن القشوور سووميك، الأوواهر يصوو ر هووكا يلقووى، يقشوور وي
، وطورا فيوه هوكا اهبويض اللوي هوو شوحم القشور، وضع عليه الماء والسكرو  سميك يقطع، فإكا عصر هكا الليمون 

 ب من هكا الماء صار من يطيب ال واكه.وتشرم 
هكا يتوافوق فيوه ال ضوة موع الوكهب، لكون لوو كوان  "بدينار درهما   عشر امني صر  من دراهم بمالمة فقوم "قال: 

ال ما ف ي؟ ما فيه قطوع، نال علوى قوبب ثالثة دراهم من صرف خمسة عشر درهم للدينار الواحد، يكون فيه قطع وا 
 القول بأن اهصب ال ضة.

صللى هللا عليله - النبلي زوج عائشلة علن اللرحمن عبلد بنل  عمرة عن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدمني"
عليوه الصووالة -موا الوداعي للووكا الكوالم؟ هنلووا عاشوم بعود النبووي  "نسللي  ومللا عللي طللال مللا: "قالل  أنهللا -وسللم
وجواء عنلوا ينلوا  "فصلاعدا   دينلار ربلع فلي القطلع ،نسلي  وملا عللي طلال ملا"رن ما يقرب من نصف قو -والسالم

 كانم تقول: "ال قطع في الشيء التافه" يعني الك  يقب عن الربع دينار.
 طالب:......



 ؟نعم ،يعني قطع من الشجر وهو يزيد، الخبرة
 طالب:......

و ري القورهنشاء هللا، ترى الك  يقو خضراء بعد، خضراء تبقى وتص ر، ماطيب  به مون حيو  الرارحوة والطعوم، هوو ش 
 بعد المسلمين تبي تكبر ينم بعد؟نيه ال يعني ينه يكبر، 

 طالب:......
ال ما تكبور؟ نيوه  ال، كان يعني هناك يشياء يبو عبد هللا يدرك ريشة النعام هكه نكا وضعوها في المصحف تكبر وا 

 .هكه عندهم تصورام كانم موجودة، لكن ما للا حقيقة
 طالب:......
 ال، ال هاه؟
 طالب:......

 د هللا مخضرم يعرف كب هكه اهمور ما شاء هللا.، يبو عبنيه تنت ز ال سيما نكا سحبم بقوة
 خرجل : قالل  أنهلا اللرحمن عبلد بنل  عملرة علن حلزم بلن بكلر أبلي بلن هللا عبد عن مالك عن وحدمني"يقول: 
 أبلي بلن هللا عبلد لبنلي غلالم ومعهلا ،لها موالتان ومعها ،مكة إلى -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة
يو بوورد مرحووب، وهووكا اهكثوور بالحوواء  "مرجلل  ببللرد المللوالتين مللع فبعملل " بوون يبووي بكوور لبنووي يخيلووا عبوود هللا "بكللر

هوكا البورد خيطوم  "خضلرا  خرقلة عليله خلي  قلد" اوير رحوال التوي توضوع علوى موا يركوبالململة، يعني فيوه تصو
جعووب مكانووه  "فللروة أو لبللدا   مكانلله وجعلل  ،فاسللتخرجه عنلله ففتللق البللرد الغللالم فأخللذ :قاللل " اءعليووه خرقووة خضوور 

ضوع فيووه مكانووه لبودًا، نمووا صووف يو شوعر يو مووا يشوبه كلووك، يو قطون، الملوم ينووه و وضوع شويء ثواني، يخووك البورد و 
وهوكه جنايوة بوال  "أهله إلى ذلك دفعتا المدينة الموالتان قدم  فلما، عليه وخاء" شيء يستوعب الأرف، يو فرو

 شك وخيانة.
واحد من المشايخ جلس في مصر مدة طويلة يدرس، وهو في هكه المدة ينتقي عيون الكتب، وجمعلا فوي كوراتين 

شوويلم كللووا ووضووع ليووه الكووراتين بن سوولا مكتوووب عليلووا كتابتووه، لكوون هووكه الكتووب نكثيوورة جوودًا، فلمووا بعثلووا وصوولم 
مسووتودا وعبووأ الكووراتين الب...... يمكوون يلووف نسووخة موون القوواموس العصوور ،  مكانلووا القوواموس العصوور ، مووا يدر  

تغيير الكتب كارثوة، وهوكا يحصوب يحيانوًا فوي المكتبوام و كا، لكن يخك الكتب كه، مثب صنيع الغالم هوشال الكتب 
شك ين هكه ويضع في مكانه كتابًا هخر ال يسوى شيء بالنسبة له، ال  ،العامة، يأتي اللص ويأخك الكتاب الن يس

 خيانة مع كونلا سرقة خيانة.
هوو يمانوة يوصوب  "أهلله إللى ذللك دفعتلا المدينلة الموالتلان قلدم  فلملا، عليله وخاء ،ةوجع  مكانه لبدا  أو فرو "

 عارشوة فكلمتوا يعنوي المووالتين، "الملرأتين فكلملوا ،البلرد يجدوا ولم اللبد فيه وجدوا عنه فتقوا فلما" نلى بني فالن
أل هنوه موا العبود واتلمتوا أل هنلا لم تصب المدينة،نليلا كتبتا يو أل هنلا بالمدينة،-وسلم عليه هللا صلى- النبي زوج

 -صلللى هللا عليلله وسلللم- النبللي زوج عائشللة بلله فللأمر  ،فللاعتر  ذلللك عللن العبللد فسللئ " هووو فووي معلمووا نال
))نكا زنووم يمووة يحوودكم و ينثووى، هووكا دليووب علووى ين السوويد يقوويم الحوود علووى مووواله، سووواًء كووان ككوور ي "يللد  فقطعلل 

 ال يقيم الحد عليلم نال السلطان.ولو بالقطع، يما اهحرار ف يقيم الحد عليلا فليجلدها الحد وال يثرب عليلا  



 هنه قوم البرد فإكا بقيمته يكثر من ربع دينار." فصاعدا دينار ربع في القطع" :عائشة وقال "
ن ،دراهللم مالمللة إلللي القطللع فيلله يجللب مللا أحللب: مالللك وقللال" فجعووب اهصووب فووي  "اتضللع أو الصللر  ارتفللع وا 

النصواب ال ضووة، ارت ووع الصورف يو اتضووع، يعنووي سوواًء كووان الوودينار بعشورة دراهووم يو بعشوورين درهموًا، فووالقطع فووي 
 ثالثة دراهم عماًل بحدي  المجن، وهكا ري  اإلمام مالك.

ن ،دراهم مالمة إلي القطع فيه يجب ما أحب" صللى هللا عليله - هللا رسلول أن وذلك ،اتضع أو ر الص ارتفع وا 
 أحب وهذا ،دراهم بمالمة قوم  أترجة في قطع عفان بن عممان وأن ،دراهم مالمة قيمته مجن في قطع -وسلم
فووال يقطووع نال فووي ربووع دينووار، ولووو كووان  يهووب العلووم موون يوورى ين اهصووب الووكهبوموون  "ذلللك فللي إلللي سللمع  مللا

 ثة دراهم ما لم تصب نلى ربع دينار، ومنلم من يقول: نن كاًل منلما يصب بريسه.المسروق قيمته يكثر من ثال
 طالب:......

 كيف؟ 
 طالب:......

 الدرهم؟
 طالب:......

الدرهم ويز يساو  من الريال؟ ينم نكا شو م ربوع الودينار، الودينار يربعوة يسوباا الجنيوه، فربعوه سوبع الجنيوه، ربوع 
 كم الجرام؟  ؟ال بستمارةآلن يمكن بخمسمارة وا  ه، والجنيه االدينار سبع الجني

 طالب: خمسمائة وستين.
 سبعة في ثمانية كم؟  ؟خمسمارة وستين الجنيه؟ خمسمارة وستين، سبعلا

 طالب:......
ن  نعم ثمانين، يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبب فتقطع يوده، هوكا علوى التن يور مون السورقة والتحوكير منلوا، 

نن المراد بالبيضة البيضة تضع على الريس في الحرب، وقيمتلا يكثور مون ثالثوة دراهوم، والحبوب  ومنلم من يقول:
 حبب الس ينة وقيمته يكثر، لكن السياق يأبى هكا التأويب.

  .نعم
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 والسار   اآلبق قطع في جا  ما :باب

 هللا عبلد بله فأرسل  ،آبلق وهلو سلر   -عنله رضلي هللا- عمر بن هللا لعبد عبدا   أن نافع عن مالك عن حدمني
 يلد تقطلع ال" :وقلال ،يلد  يقطلع أن سلعيد فلأبى، يلد  ليقطلع المدينلة أميلر وهلو العلا  بلن سعيد إلى عمر بن

 عمر بن هللا عبد به أمر مم ؟هذا وجد  هللا كتاب أي في" :عمر بن هللا عبد له فقال "سر   إذا السار   اآلبق
 ".يد  فقطع 
 :قلال ،أملر  عللي فأشلك  :قلال سلر   قلد آبقلا   عبلدا   أخلذ أنله أخبلر  أنله حكليم بلن زريق عن كمال عن وحدمني
 العبلد أن أسمع كن  أنني فأخبرته :قال ،يومئذ الوالي وهو ذلك عن أسأله العزيز عبد بن عمر إلى فيه فكتب 



 إللي كتبل  :يقلول ،يكتلاب نقليض العزيلز عبلد بن عمر إلي فكتب :قال ،يد  تقطع لم آبق وهو سر   إذا اآلبق
ن ،يلد  تقطلع لم سر   إذا اآلبق العبد أن تسمع كن  أنك لارق   : كتابله فلي يقلول -وتعلالى تبلارك- هللا وا  }َوالسَّ

لَن  َما َجزَا  بقَما َكَسلَبا َنَكلاال  م ق َيه  ارقَقة  َفاْقَطع وْا َأْيدق يلز  َحكقليم  َوالسَّ  سلرقته لغل ب فلإن [  سوورة المارودة83)] {ّللا ق َوّللا   َعزق
 .يد  فاقطع فصاعدا   دينار ربع
 سلر   إذا" :يقوللون  كلانوا الزبيلر بن وعروة هللا عبد بن وسالم محمد بن القاسم أن بلغه أنه مالك عن حدمنيو 

 ".قطع القطع فيه يجب ما اآلبق العبد
 القطلع فيله يجلب امل سلر   إذا اآلبق العبد أن ،عندنا فيه اختال  ال الذي األمر وذلك: -رحمه هللا- مالك قال
 .قطع

 : -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 والسار   اآلبق قطع في جا  ما :باب

كأنووه عطووف ت سووير، كووأن هووكا عطووف ت سووير ، قطووع اآلبووق، اآلبووق يقطووع  فووي قطووع اآلبووق والسووارق كووكا بووالعطف
لعطوف علوى نيوة تكورار ن ا: نيعنوي لوو قلنوانكا سورق، والسوارق ال شوك ينوه يقطوع، بمجرد نباقه يو يقطع نكا سرق؟ 
 . يقطع بدون سرقة، والسارق يقطع بدون نباق وقطع السارق العامب، وقلنا: باب قطع اآلبق 

 قال الشارا شيء؟ شوف الترجمة.
 ال شك ين الباب معقود للعبد نكا يبق عن سيده وسرق يثناء نباقه. وه

لك  يدعوه نليلوا فوي الغالوب الحاجوة، فقود يقوال: الشبلة التي ترد على العبد اآلبق نكا سرق ين السرقة بالنسبة له ا
، وال شوك ين دري الحود ، فيودري عنوه الحودنن هكا العبد البعيد عن سيده ال يجد من ين ق عليه، فيضوطر نلوى السورقة

ال رخصوووة؟  -رضووي هللا عنووه-بالحاجووة عموور  لووم يقطووع عووام الرمووادة للمجاعووة والحاجووة، لكوون هووب هووكا عزيمووة وا 
، ولوكا الجملوور علوى ين العاصوي فوي سو ره ال -جب وعال-تعمب في حق من عصى هللا والرخص ال تسرخصة، 

يتوورخص، واآلبووق عاصووي، فيقطووع نكا سوورق، ويضوويق عليووه، وال يمكوون موون البقوواء حووال كونووه هبقووًا عوون سوويده، بووب 
ل بمثوب يضيق عليه حتى يرجع نلى سويده، وقوب مثوب هوكا فوي الولود نكا هورب عون يبويوه، ال يجووز نيواروه، وقود يقوا

 ...يعني هؤالء الكين يوأتون بغيورفال شك ين المسألة ينتابلا يمور،   ير نأامية، كا في العامب نكا كانم نقامتهه
مع مخال ة النأام، ويقيمون ال شك ينلم ال يجدون يعمال، ال يمكنون من العمب بغير نقامة، وكثيرًا ما يتعرضون 

ن لووم يعطوووا حملوووا علووى لسووؤال النوواس موون الصوودقام والزكوووام، فووإن يعطووو  ا يعينوووا علووى البقوواء مووع المخال ووة، وا 
ن يعطوووا يعينوووا علووى هووكه المخال ووة، ف ووي مثووب هووكا هووب يقووال  السوورقة، يعنووي نكا لووم يعطوووا حملوووا علووى السوورقة، وا 

وين نقامتلم بدون نقامة نأامية يسلب من كونلم يسطون على البيوم ويسرقون، يو ين  ؟بارتكاب يخف الضررين
 ؟، نعم...يعني هكه ؟نعانتلم على البقاء يضطرهم نلى الرجوا نلى بلدانلمعدم 

 طالب:......
ينوه ينتابوه اهموران، وكالهموا ، فمثوب هوكا ال شوك الكسوب، مون يجوب الورزق يوأتون ال هم في الغالب يأتون من يجب 

وو كا مووب، ال شووك ين هوووفووتح البوواب علووى مصووراعيه، وكووب واحوود تسووتر علووى عا ،، يعنووي لووو فووتح المجووال للعمالووةرم 
العاموب الوك  فوي ك الوة شوخص، وهوو مسورول عنوه  ...،هنوه لوو يعوين مثوب هوكا التنأيم مثب هكا لمصلحة النواسأل



وعن جميع تصورفاتهأل هن العموال يوأتون مون بلودان شوتى، يعورافلم تختلوف عون يعوراف البلود، وهنواك عنودهم يموور 
بالعكس اختالف اهعراف ال شك ينه موجود، فإكا ترك وهناك يمور  ،وهي عندنا عأارم ،ليسم بشيء في نأرهم

يكووون يمووام يعنووي ال بوود موون ين  اه شووخص هخوور وعطووف عليووه، هووكه ييضوواً موون دون رقيووب يو هوورب موون ك يلووه وهو 
ال تكون المسألة فوضى.  المسرولين، شخص مسرول عن هكا الشخص، وا 

هورب عون ك يلوه، وهوكا  ضطربم يحواللم، هكايعني تصور ين عندنا من العمالة يكثر من خمسة ماليين مثاًل، وا
، يعني معروفة يوضاعلم والتزاملم بالدين، وعدم التزاملم، كثير منلم يوأتي مون بلودان شوبه ...، وهكااستتر بمكان

البلود، هوكا ب رول عن تصورفاتلم هوكا فيوه نخواللنباحية، فتركلم بدون رقابة، وبدون حسيب، وبدون ك يب يكون مس
لمصوالح المرعيوة للوا شوأن ، روعوي فيلوا المصوالح، وال شوك ين ااهنأمة ننموا سونم للمصولحة ما فيه شك ين هكه

 في الشرا.
على كب حال هب من المصلحة ين يعطى هوكا العاموب ال سويما نكا ألورم عليوه يموارام الصوالا، وينوه موا جعلوه 

ال شوك ينوه قود يضوطر نلوى  ؟صونعيقيم نقامة  ير نأامية نال الشدة التي طردته مون بلوده، لكون نن لوم يعوط مواكا ي
سرقة يو انتلاب يو شيء من هكا وقد حصب، فمثوب هوكه اهموور ال شوك ينلوا تحتواج نلوى دراسوة واعيوة ممون يقووم 

 ، سواًء كان من المسرولين، يو من  يرهم ممن يقدملم نلى هكه البالد.ؤالءعلى ه
 إللى عملر بلن هللا عبد به فأرس  ،آبق وهو سر   عمر بن هللا لعبد عبدا   أن نافع عن مالك عن حدمني"يقول: 
نوه سويده، لكنوه مون اآلن اهصب ين ابن عمر يقويم عليوه الحودأل ه "يد  ليقطع المدينة أمير وهو العا  بن سعيد

 بع  به نليه. باب احترام السلطان وصاحب اهمر
اج لبعوده فوي كلوك ينوه يحتولعوب الشوبلة  "سلر   إذا السلار   اآلبلق يلد تقطلع ال" :وقال ،يد  يقطع أن سعيد فأبى"

عنودك دليوب  يعنوي "؟وجلد  هللا كتلاب أي فلي" :عملر بلن هللا عبد له فقال إذا سر ،" عن سيده الك  ين ق عليه
ال ما عندك  نعم؟ "يد  فقطع  عمر بن هللا عبد به أمر مم" ؟ننما هو مجرد اجتلاد على هكا وا 

 طالب:......
 وين؟

 طالب:......
 .-جب وعال-كا، في ي  كتاب يعني من كتب هللا في ي  كتاب هللا وجدم ه

اآلن ييلما يفضب بالنسبة لعبد هللا بن عمور ين يبعو  بوه نلوى الووالي ويجتلود الووالي، ويكوون اجتلواد  "فقطع  يد "
هو ال شوك لوو ينوه ات وق االجتلوادان،  ؟، يو من اهصب ابن عمر ن ك الحد وانتلى بدون ما يرفعابن عمر مخالف
ن كان اهصب ين الك  يقيم الحد وقطعم يده بأ مر الوالي ين هكا ما في شك ينه من باب احترام الوالي وتقديره وا 

 ؟السيد، لكن لما اختلف االجتلاد
 طالب:......

ال ال؟ فاجتلوواد الوووالي مووا وافووق، فلووب نقووولو يصووب المسووألة مبنيووة علووى احتوورام الوووالي صووح و هوو فووي مثووب هووكه  :ا 
، ثوم الووالي بعود كلوك يخوالف رقيوق نلوى الووالي ليقويم عليوه الحودتقودم هوكا الم الووالي و الصورة ينم تبي تجتلد وتحتور 



الحتموالأل هنوه موع المخال وة موا الوك  فأنم من اهصوب ال ترفوعأل لوجوود هوكا ا ؟اجتلادك، ثم تخالف اجتلاد الوالي
 ؟يو يبي ينعكس الوضع  ظ لعبد هللا بن عمر هكا التقديريكون ن سه الوالي؟ هب يبي يح

 طالب: يمكن ينعكس.
ما في شك ينه ينعكسأل هنه خال ه، لكون علوى كوب حوال الحوق مقودم علوى كوب يحود، فمثوب هوكا يحتواج نلوى معرفوة 

 ؟هكا الشخص هب هو من يهب االجتلاد يو ليس من يهب االجتلاد
 ...طالب: يعني في زمان عبد هللا بن عمر ما في والي يقيم الحدود فأقامه عليه.

يمير المدينة، هو يمير المدينة، فدفع به عبد هللا بن عمر نلى الوالي سعيد بن العاص  لي، هكا سعيدال، ال في وا
ليقطع يده، ما عنده توردد عبود هللا بون عمور فوي ينوه مسوتحق للقطوع، فودفع بوه نليوه ال ليجتلود فوي يموره ننموا ليقطوع 

عمر نلى اجتلاده وهو ين ابن عمر، فرجع  يده، فالك  حصب ين االجتلاد اختلف، اجتلاد الوالي عن اجتلاد ابن
 الرقيق في مثب هكه الصورة يقطع، تقطع يدهأل هنه ال شبلة له.

يعنوي  "أملر  عللي فأشلك  :قلال سلر   قلد آبقلا   عبلدا   أخلذ أنله أخبلر  أنله حكيم بن زريق عن مالك عن وحدمني"
هنا، مموا يودل علوى ينلوا للوا حوظ  الشبلة واردة، الشبلة موجودة، الشبلة التي عرضم لسعيد بن العاص عرضم

كا سورق  ،من النأر، يعني ما ت رد بلا شخص، بب هي موجودة عند كثير من الناس ين العبود اآلبوق قود يحتواج وا 
 محتاجًا ال قطع عليه.

 هفمونلم موون يقتضوي نأوره ينوو "يومئلذ الللوالي وهلو ،ذلللك علن أسللأله العزيلز عبللد بلن عمللر إللى فيلله فكتبل  :قلال"
وال تيسوور يموووره  ،محتاجووًا، ولووو كووان بعيوودًا عوون سوويدهأل هنووه ال يعووان فووي معصوويته علووى السوورقةيقطووع، ولووو كووان 
وهو محتاج فوال موانع مون ين يودري عنوه الحود،  ،لإلعانةدام مستحق  نه ماره، ومنلم من يقول: نكالعاصي في بس 

هوكه المسوألة معوروف قوول  الجلة من كة كالعاصي في س ره هب له ين يأكب مون الميتوة نكا اضوطر؟ وتكون حينرك  
 ال، والحن ية يرون ين له ين يأكب، نعم؟الجملور 

ملاذا يقلال بإقاملة الحلد عللى العبلد اآلبلق عنلدما يسلر  تأديبلا  لغيلر  حتلى ملا  طالب: يلا شليخ أحسلن هللا إليلك
 يأبق؟

ينوه يقطوع، وال نأر عمر بن عبد العزيز، ونأر عبد هللا بن عمر ينه يقطع، هوكا اهصوب فيوه  هو مقتضى النأر
 اصيعان على نباقه، فيردا هو ويردا من يريد االقتداء به، هكا االجتلاد الك  حصب، لكن اجتلاد سعيد بن العو

 ..واجتلاد  يره الك  في هكا الحدي ، فأشكب علي يمره.
 طالب: أنهم بحاجة إلى ذلك أصال .

 نعم.
 أن أسلمع كنل  أننلي فأخبرتله :قلال ،يومئلذ   الياللو  وهلو ،ذللك علن أسلأله العزيلز عبد بن عمر إلى فيه فكتب "

يعنوي هوكه الشوبلة اشوترك فيلوا يكثور مون شوخص، يعنوي موال نليلوا  "يلد  تقطع لم آبق وهو سر   إذا اآلبق العبد
 واستروا نليلا يكثر من شخص، وهي شبلة أاهرة ينه بعيد عن سيده الك  تلزمه ن قته فال تقطع يده للحاجة.

 :يقوول يعني ينه تقطع يدهأل هنه سارق، واآلية تنطبوق عليوه، "كتابي نقيض العزيز عبد بن عمر إلي فكتب" :قال
: كتابووه فووي يقووول -وتعووالى تبووارك- هللا نيو  ،يووده تقطووع لووم سوورق  نكا اآلبووق العبوود ين تسوومع كنووم ينووك نلووي كتبووم"



َما َجزَا  بقَما َكَسَبا نَ  َيه  ارقَقة  َفاْقَطع وْا َأْيدق ارق   َوالسَّ َن }َوالسَّ يل هكه جنسية تشمب اآلبق  [  سورة الماردة83)] {ّللا ق َكاال  م ق
يز  َحكقيم  } و ير اآلبق،  .يده فاقطع فصاعداً  دينار ربعالنصاب  سرقته بلغم فإن {َوّللا   َعزق

والثالثوة كللوم مون  "الزبيلر بلن وعلروة هللا عبلد بلن وسالم محمد بن القاسم أن بلغه أنه مالك عن حدمنيو "قال: 
هنوه موا يوجود موا يسوتثنيه مون  "قطلع القطلع فيله يجلب ملا اآلبلق العبلد سلر   إذا" :يقوللون  كلانوا" ل قلاء السبعةا

 النصوص.
 نكا اآلبوق العبود ين كا مما نت ق عليه موع علمواء بلودنايعني ه "عندنا فيه اختال  ال الذي األمر وذلك: مالك قال"

  .وهللا يعلملنصوص التي توجب نقامة الحد عليه، تثنيه من اوينه ال يوجد ما يس، قطع القطع فيه يجب ما سرق 
 نبينا محمد وعلى هله وصحبه يجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 


